OZNANILA:

SVETE MAŠE

od 6.9. do 13. 9. 2020
PONEDELJEK
7.30
18.30

8.00
18.30
7.30
18.30

V zahvalo in za zdravje
Za Božje varstvo
Za + Nino Vršnik (greg.)
Za + Planinšec Jožeta, obl.
Ivana in Angelo Žaberl
TOREK
Za + Nino Vršnik
Za + Nino Vršnik (greg.)
V čast MB za zdravje
SREDA
Za + Milana Zavratnika
Za + Nino Vršnik (greg.)
Za + družini Vehovec in Lipar

7.30

ČETRTEK
Za + Nino Vršnik (greg.)
V zahvalo in dober namen

18.30

V čast MP v zahvalo za zdravje

PETEK
7.30
18.30
7.30
18.30
8.00
10.00

Za Božje varstvo

Za + Nino Vršnik (greg.)
Za + Franca Ocvirka
SOBOTA
Za + Nino Vršnik (greg.)
Za + Ivana Lubeja, starše
Lubej in Kresnik
Za + Marjano Stermec
NEDELJA
Za + Nino Vršnik (greg.)
Za + Franca Teržana
Za žive in + župljane
Za + Antona Turnška
Za vse + Pajkove

Kako pogosto vidimo sočloveka, da zdrsne v slabe vode,
in nič ne pomagajo vsa dobra prigovarjanja. Pomembno
je, da prisluhnemo zaključku evangelija: »Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna
v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih.« V življenju so situacije, kjer nič več ne gre, kjer pomaga samo še molitev. Če vsa svarjenja in vsa bratska
pomoč nič ne pomagajo, tedaj ostane samo to, da molimo
drug za drugega, drug drugega prenašamo z molitvijo.
To ni tolažba po načelu – tukaj pomaga le še molitev,
kar z drugo besedo pomeni: tukaj ni več rešitve. Resna
molitev je prvi korak k resnemu soočanju. Molitev je
sredstvo za edinost in spravo s Kristusom in med nami.
• Ta teden bomo začeli veroučna srečanja. Urnik je objavljen na oglasnih deskah, na župnijski spletni strani in tudi
v Glasilu. Starši spodbudite otroke, da se vključijo v ministrantsko skupino in otroški pevski zbor. Verouk je samo
pomoč pri vaši verski vzgoji, ki poteka v vaših družinah.
Spremljajte otrokovo rast v veri, ne samo v verskem znanju in predvsem živite vero. Veroučna srečanja bi bila
premalo, če se družina ne vključi v življenje župnije.
Sveta maša in sveta spoved so v veliko pomoč, da čim
bolj živimo vero. Potrudite se in prihajajte redno k sveti
maši. Jezus pravi, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem
imenu, tam sem jaz sredi med njimi. On nam daje veliko
milosti pri sveti maši in nam s tem pomaga, da smo lahko
čim boljši kristjani.
• Najlepša hvala vsem, ki ste danes darovali za kritje stroškov prenove naše spovednice.
• Vzemite Glasilo in drugi tisk.

NAPOVEDNI KOLEDAR
V četrtek, 10. septembra 2020 ob 19. uri bo srečanje
bralcev Božje besede.
V soboto, 12. 9. 2020, bo škofijski molitveni dan za
duhovne poklice v Petrovčah. Začetek ob 9.00.
V nedeljo, 27. septembra 2020, bomo obhajali praznik
župnijskega zavetnika. Obe slovesni sveti maši bo
vodil p. Branko Cestnik.
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BOŽJA BESEDA
Ezekijel 33, 7-9
Psalm 95, 1-2- 6-7. 8-9
Rimljanom 13, 8-10
Matej 18, 15-20
Tebe, sin človekov, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust,
jih posvári v mojem imenu!
Danes ne zakrknite svojih src.
Jezus nam razodeva enega od temeljnih vidikov krščanskega življenja. Izhodišče: učenec se je znašel pred
bratom, ki je grešil. Kako naj se v takšnem položaju obnaša učenec? Čuti, da mora posredovati, da bi ga spravil na pravo pot. Pri tem mora slediti korakom, ki mu jih
ponuja ljubezen: najprej na štiri oči, potem s pomočjo
enega ali dveh in končno, če tudi to ne bi bilo dovolj,
pred zborom bratov. Če prizadeti ne upošteva opomina
zbora, ga je treba imeti za izključenega iz skupnosti.
Kaj pa je temelj takšnega ravnanja za ponovno pridobitev brata, ki je grešil? Ta temelj je zavest, da smo
del ene same velike družine in da smo zaradi tega odgovorni drug za drugega.
Kaj potemtakem pomeni krščansko življenje, kaj pomeni biti Jezusov učenec: pomeni hoditi skupaj, pomeni ne si domišljati, da po Jezusovem nauku lahko živimo sami, ampak si moramo med seboj pomagati in
drug drugega opominjati.

Ljubi svojega bližnjega kakor
samega sebe. Ljubezen bližnjemu ne prizadéne hudega;
ljubezen je torej izpolnitev postave.
Resnično, povem vam: Kar koli
boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih in, kar koli
boste razvezali na zemlji, bo
razvezano v nebesih. Povem
vam tudi: Ako se na zemlji dva
izmed vas zedinita v kateri koli
prošnji, jima bo vse storil moj
Oče, ki je v nebesih. Kajti, kjer
sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi
med njimi.«

novo veroučno leto

YOUCAT – katekizem
Katoliške cerkve za mlade
208. KAJ JE SVETA
EVHARISTIJA?
Sveta evharistija je zakrament, v
katerem Jezus Kristus daje za
nas svoje telo in kri – samega
sebe, da bi se tudi mi v ljubezni
dali njemu in se v svetem obhajilu združili z njim. Tako se povezujemo v eno Kristusovo telo,
Cerkev.
Evharistija je po krstu in birmi tretji
zakrament uvajanja v katoliški Cerkvi. Evharistija je skrivnostno središče vseh teh zakramentov, saj se zgodovinska Jezusova daritev na križu
med spremenjenjem ponavzočuje
na skrit, nekrvav način. Tako je evharistično slavje »vir in vrhunec celotnega krščanskega življenja«.
Vse meri na to; nič, kar bi še mogli
doseči, ni večjega od tega. Ko uživamo razlomljeni kruh, se združimo z
ljubeznijo Jezusa, ki je svoje telo na
lesu križa daroval za nas; ko pijemo
iz keliha, se združimo z njim, ki je v
darovanju samega sebe za nas celo
prelil svojo kri. Tega obreda nismo
mi izumili. Jezus sam je s svojimi
učenci obhajal zadnjo večerjo in pri
njej anticipiral svojo smrt; pod podobo kruha in vina se je podaril svojim učencem ter jim naročil, naj odtlej in po njegovi smrti obhajajo
evharistijo. »To delajte v moj spomin!«

To ni samo novo leto učenja naukov in zapovedi, molitev
in zgodovine, temveč najprej in predvsem hoja za Kristusom, kar pomeni: učenja življenja, učenje odnosov, učenje ljubezni, odpuščanja, usmiljenja, pravičnosti, iskrenosti in kar je še tistega najbolj pomembnega, da v naše življenje pride mir in veselje
Ne pozabimo: na tej poti in
v tem letu nihče od nas ni
samo učitelj, tudi ni nihče
od nas samo učenec. Pravzaprav se učimo in se
pustimo učiti. Da kažemo
zgled, da varujemo svetost
družinskega življenja, da
skrbimo za zaklad vere in
vrednot, da se borimo zanje, da ne popuščamo v
vsem, kar zadeva mene in
moje drage v njihovi rasti in
da se hkrati pustimo učiti v
ponižnosti, v otroški zaupljivosti, v preprostosti, v odpuščanju in veselju, v ljubezni. Preko nas in preko drugih
ljudi nas namreč uči sam Gospod. Zato naj bo v tem novem veroučnem letu vsak od nas učitelj in učenec. Drug
drugemu stojmo ob strani, da ne zaspimo v utrujenosti
ali v prevzetnosti. Drug drugemu pomagajmo ohranjati
krščanstvo in človečnost. Bog prihaja na ta svet preko našega sobivanja, naših odnosov - če smo soglasni in če smo
zbrani v Njegovem imenu.

Urnik

verouka 2020 / 2021

Prvi razred

sreda 17.00

6. razred

torek 16.00

2. razred

sreda 16.00

7. razred

četrtek 16.00

3. razred

sreda 16.00

8. razred

torek 14.00

4. razred

sreda 17.00

9. razred

torek 15.00

5. razred

torek 17.00

Pomen praznika Marijinega rojstva
Evangeliji o Marijinem rojstvu ne poročajo. Izročilo praznika Marijinega rojstva temelji na apokrifnem spisu z naslovom Janezov protoevangelij iz konca 2. stoletja. Avtorstvo dokumenta je sicer dvomljivo, opisuje pa pomembno zgodovinsko dejstvo rojstva Jezusove matere.
Katoliška Cerkev se skozi cerkveno leto spominja rojstva
le dveh oseb: Marije in Janeza Krstnika. Pri ostalih svetnikih se vedno spominja le dneva njihove smrti. Razlog za
to je edinstveno poslanstvo, ki sta ga oba opravila v zgodovini odrešenja. S tega vidika je Marijino rojstvo, tako
kot rojstvo Janeza Krstnika, v neposredni povezavi s prihodom Odrešenika Jezusa Kristusa na svet. Zato imata
Marijino rojstvo in njena življenjska pot pomen, ki presega njeno osebo. Marijino življenje je neločljivo povezano z Jezusovim življenjem, saj je s svojim materinstvom
soudeležena v odrešenjskem načrtu, ki ga je Bog pripravil
za človeka in vsebuje učlovečenje, življenje, smrt in vstajenje Božjega sina Jezusa Kristusa. Marija je kot Odrešenikova mati vključena v samo jedro odrešenjskega načrta.

Marija je bila poklicana in dano ji je
bilo posebno poslanstvo v zgodovini
odrešenja,
kajti po njej je Bog
postal človek, po
njej so se nebesa
»prizemljila«
–
zato se spominjamo
Marije in praznujemo dogodke iz njenega življenja. V mesecu septembru
imamo tri praznike: 8. septembra – Marijino rojstvo,
12. septembra - Marijino ime in 15. septembra Žalostna Mati Božja.

SVETNIKI v tem tednu
P Regina, mučenka
T Rojstvo Device Marije
S Peter Klaver, redovnik
Č Nikolaj Toletinski, spokornik
P Bonaventura, redovnik
S Marijino ime
N 24. nedelja med letom

STIČNA MLADIH 2020
19. septembra bo potekala 39. Stična
mladih, tokrat v prilagojeni izvedbi na
34 lokacijah po Sloveniji. Srečanje bo
gostila tudi naša župnija. Mladi ste
povabljeni, da sodelujete pri soustvarjanju dogodka. Del programa bo
skupen in posnet vnaprej, nekatere
aktivnosti pa bodo organizirane na
lokalni ravni.
Več o letošnji vsebini in programu
najdete na Facebooku in Instagramu
Stične mladih ter na spletni strani dogodka.
Zaradi vzdrževanja ustreznih ukrepov
je letos za vse udeležence srečanja
obvezna spletna prijava. Prijavnica je
dosegljiva do 13. septembra 2020 na
sticna.net.

